
De Vilde Svaner
Indkaldelse til grupperådsmøde 2022

Onsdag den 23. februar kl. 20.00

Kære spejdere, ledere, forældre mv.

Hermed inviteres til det årlige grupperådsmøde, som afholdes onsdag den 23. februar 2022
kl. 20.00 og forventes afsluttet senest kl. 21.30. Grupperådsmødet vil foregå i “Hundehuset”
ved siden af spejderhytten Møllevej 14.

De Vilde Svaner er underlagt Det Danske Spejderkorps og dets vedtægter som findes her.

De Vilde Svaners Grupperåd er gruppens øverste myndighed (generalforsamling) og består
af gruppens spejdere samt bestyrelsen, idet stemmeret for spejdere under 15 år varetages
af en af spejderens forældre.

Kontingentbetalende medlemmer af Grupperådet har hver én stemme. Derudover kan alle
øvrige interesserede deltage i grupperådsmødet.

Forslag, der ønskes behandlet på grupperådsmødet, skal i flg. korpsets love være
formanden - Martin Asser Hansen (formand@devildesvaner.dk) - i hænde senest 14 dage
inden mødet - altså senest onsdag den 9. februar.

Dagsorden og bilag vil blive gjort tilgængelige via vores hjemmeside her.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i De Vilde Svaner

https://dds.dk/sites/default/files/2021-12/Vedt%C3%A6gter%20for%20Det%20Danske%20Spejderkorps%20pr.%2001-01-2022.pdf
https://www.devildesvaner.dk/grupperaadsmoede-2022


Dagsorden

1. Valg af dirigent og referent
2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning

– herunder opfølgning på arbejdet med den gældende udviklingsplan samt
opfølgning på det arbejde, som bestyrelsen har udført på baggrund af rådsmødets
tidligere beslutninger.

3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskabet for 2021
4. Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2022
5. Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2023
6. Vedtagelse af kontingent(er) for 2022 og 2023

Bestyrelsen foreslår uændrede kontingentsatser som følger:
○ Familiespejd: 800 kr/år
○ Spejdere til og med troppen (under ca. 16 år): 1400 kr/år
○ Klanspejdere (over ca. 16 år): 1000 kr/år
○ Supersenior/Gammel-klaner (over 24 år): 800 kr/år
○ Spejdere på efterskole m.v. (midl. fraflyttede etc.): 500 kr/år
○ Ledere: 100 kr/år.

7. Behandling af indkomne forslag
8. Fastsættelse af antal pladser i bestyrelsen.

Bestyrelsen indstiller, at bestyrelsen – ud over formand, kasserer – fortsat består af 3
forældrerepræsentanter, 3 unge spejdere (15-23 år), og 3 ledere. Alle personvalg
gælder som udgangspunkt for en 2-årig periode.

9. Valg til bestyrelsen (gælder for en toårig periode)
a. Formand: Martin Asser Hansen - genopstiller
b. Kasserer: Nikolaj Visby Sandbæk - ikke på valg
c. Ung i bestyrelsen: Frederikke Viktoria Amalie Grand - genopstiller ikke
d. Ung i bestyrelsen: Sandra Key - genopstiller
e. Ung i bestyrelsen: frit valg
f. Lederrepræsentant: Brian Grønning Jensen - genopstiller
g. Lederrepræsentant: Morten Andersen - på valg
h. Lederrepræsentant: Trine Knoop - genopstiller
i. Forældrerepræsentant: Jesper Palner - ikke på valg
j. Forældrerepræsentant: Jens Bøttcher Gandløse - på valg
k. Forældrerepræsentant: Birger Dudek - ikke på valg

10. Valg af revisor og evt. revisorsuppleant (gælder for en etårig periode)
a. Revisor: Michael H. Christensen - på valg
b. Revisorsuppleant: Jesper Bertelsen - genopstiller

11. Valg af fem stemmeberettigede til divisionsrådsmødet (gælder for en etårig periode)
12. Valg af to stemmeberettigede til korpsrådsmødet (gælder for en etårig periode)
13. Eventuelt


